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Kinderopvang
Voortaan heb je alle informatie
over kinderopvang bij de hand.
In deze map hebben we heel wat basismateriaal over kinderopvang
verzameld. Handig, als je snel een antwoord op je vragen zoekt.
Vul deze map gerust verder aan!

Heb je een vraag waarop je hier
geen antwoord vindt?
• Kijk dan even op onze website: www.kindengezin.be.
• Bel onze Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).
• Of contacteer je klantenbeheerder.

Noodnummers
Medische spoeddiensten

112 (100)

Brandweer

112 (100)

Politie

101

Antigifcentrum

070 245 245

Brandwondencentrum in mijn buurt

………………………..

Arts

………………………..

Ziekenhuis

………………………..

Apotheek

………………………..

Toezicht Volksgezondheid van mijn provincie

………………………..

Child Focus
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Tele-Onthaal
Verantwoordelijke te bellen in geval van nood

116 000
………………………..
106
………………………..

Andere nummers:
………………………..………………………..………………………..

………………………..

………………………..………………………..………………………..

………………………..

………………………..………………………..………………………..

………………………..

Samen geven we elk kind alle kansen

Beste verantwoordelijke,
Beste kinderbegeleider,
Beste medewerker,
Kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders
Ervoor zorgen dat elk kind en elke ouder zich thuis voelt in je opvang. En dat het er veilig en gezond
vertoeven is. Dat zijn mooie uitdagingen.
Je hebt een pedagogische, een economische en een sociale opdracht
Het is je pedagogische opdracht om kinderen die opvang te bieden die ze nodig hebben om zich spelenderwijs
te ontwikkelen. Zo kunnen ouders hun kind met een goed gevoel naar de opvang brengen en intussen gaan
werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen. Daarmee vervul je een economische opdracht. Ouders
leren in jouw opvang ook andere ouders kennen en kunnen er ondersteuning krijgen. Omdat kinderopvang
goed is voor kinderen en ouders, is het belangrijk dat de opvang open staat voor iedereen, ook voor kwetsbare
gezinnen. Dat is je sociale taak.
Kind en Gezin ondersteunt je daar graag bij.
Deze infomap is voor jou
Deze map is een praktisch werkinstrument met handige basisinformatie. Het helpt je om de baby's en
peuters die aan jou werden toevertrouwd, de kwaliteitsopvang te geven die ze verdienen, elke dag en in
elke situatie.
Wil je meer weten? Dan vind je op kindengezin.be aanvullende informatie.
Veel succes en plezier met je job
We danken je van harte voor jouw inzet voor de kinderen en hun ouders!
Namens de afdeling kinderopvang van Kind en Gezin
Filip Winderickx,
afdelingshoofd

TIPS
Zo haal je alles en meer uit deze map:
•

Leg deze map in de opvang. Zo kan je op elk moment iets opzoeken.

•

Maak er een persoonlijke map van: vul ze aan zodat ze perfect past bij wat jij nodig hebt.
Er is ruimte voorzien voor andere input via extra tabbladen.

•

Zijn er belangrijke inhoudelijke aanpassingen? Dan geeft Kind en Gezin je een seintje via
de nieuwsbrief 'Kinderopvang'. Schrijf je zeker in via www.kindengezin.be.
Ga naar ‘Nieuwsbrieven > Nieuwsbrief Kinderopvang > Meer weten’.

•

De vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang kan je afdrukken op
www.kindengezin.be en toevoegen aan het mapje ‘Regelgeving’.
Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Juridisch > Decreet en uitvoeringsbesluiten’.

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe.
Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren,
een mooie taak!

Een goede samenwerking zorgt voor wederzijdse waardering
Hou rekening met de aanpak van de ouders
Dagelijkse gewoontes (de manier van naar bed gaan, troosten, spelen, ...) geven het kind een veilig gevoel.
Trek je die door? Dan voelt het kind zich snel(ler) thuis in de opvang. Ook bij veranderingen of op moeilijke
momenten werkt een gezamenlijke aanpak het beste.
Luister naar de ouders en ondersteun hen bij het opvoeden
Als je aandacht hebt voor hoe het thuis gaat, groeit het vertrouwen. Hebben ouders zelf opvoedingsvragen?
Dan kunnen ze ook rekenen op jouw ervaring. Ook jij voelt je bij een goede samenwerking met de ouders
gewaardeerd.
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Weet dat opvoeden voor iedereen anders is
•

Elk gezin heeft een eigen visie en aanpak.

•

Wat voor het ene kind werkt, lukt daarom niet bij een ander.

•

Ook als opvang heb je een eigen kijk op opvoeden. Die leg je vast in je pedagogisch beleid
(zie hoofdstuk ‘Kinderen’).

•

Elke kinderbegeleider past de visie van de opvang toe. Elke begeleider draagt ook zijn
persoonlijke ervaringen en waarden mee.

Sta open voor andere visies
Rekening houden met grote verschillen in opvoedingsgewoonten thuis en in de opvang is een hele uitdaging.
Hoe ga je hier mee om?
•

Bekijk mogelijke verschillen in aanpak samen met de ouders.

•

Het is aan jou of je de aanpak in de opvang aanpast, of niet. Belangrijk is dat jij en de ouders
elkaars aanpak kennen en respecteren, ook al zijn jullie het niet altijd met elkaar eens.

•

Praat over de verschillen die je moeilijk vindt. Het gaat niet om wat het beste is, wel om wat verschilt.

•

Heeft het kind het (te) moeilijk met deze verschillen? Werk dan samen met de ouders een nieuwe
aanpak uit.

2. Betrokkenheid en participatie van ouders

Hoe betrek je ouders bij de opvang?
•

Informeer de ouders regelmatig. Maak vanaf het begin goede afspraken.

•

Zorg dat de ouders zich welkom voelen in de opvangruimtes.

•

Overleg regelmatig over het kind en over hoe je met het kind omgaat.

•

Sta open voor vragen, opmerkingen of klachten. Ga na of de ouders tevreden zijn.

Andere mogelijkheden
•

Ouders mee laten beslissen. Bv. over de herinrichting van een ruimte, het weekmenu,
een uitstapje, ...

•

Een 'oudercrèche': de ouders bepalen de visie en de aanpak in de opvang. Ze vangen via een
beurtrol de kinderen op of doen andere taken.
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3. Neem je tijd voor de eerste kennismaking
De voordelen van een goed kennismakingsgesprek:
•

Via de info die ze bij een verkennend gesprek krijgen, kiezen de ouders de opvang die het best
bij hen past.

•

Jij leert vanaf het eerste contact de ouders en hun verwachtingen kennen.

GOED OM TE WETEN
Wat kan je overlopen tijdens het eerste contact?
•

Wat verwachten de ouders van de opvang? Wat zijn hun zorgen?

•

Welke gewoontes heeft het kindje? (eten, slapen, troosten, spelen, verzorgen, ...).  

•

Toon de ruimtes waarin de kinderen verblijven.

•

Overloop een dag in de opvang: spelen, eten, rusten, ...

•

Overloop de praktische info: opvanguren, prijs, vakantieregeling, ...

•

Geef je visie op omgaan met baby's en peuters.

•

Leg uit wat je doet voor de gezondheid en de veiligheid van de kindjes:
-

Hoe pak je fles- en borstvoeding aan? En de overgang naar de eerste vaste hapjes?

-	Wat doe je om wiegendood te helpen voorkomen?
-

Wat doe je bij ziekte, koorts en medicatie?

•

Hoe wissel je dagelijkse ervaringen uit, hoe stel je vragen?

•

Leg het verdere verloop uit: wachtlijst, eventuele voorrangsregels, ...

TIPS
•

Informeer en overleg al vragend. Zo tast je af wat er bij de ouders leeft.

•

Toon gewoontes in plaats van ze uit te leggen. Dit helpt ook bij anderstaligen.

•

Maak een leuke informatiebrochure of webpagina.

•

Overloop samen de opvangovereenkomst en het huishoudelijk reglement.

•

Ligt de startdatum vast? Maak afspraken om elkaar tijdens een 'wenperiode' beter
te leren kennen.
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4. Hoe communiceer je met de ouders?
Individueel
•

Maak tijd voor een babbeltje, bij het brengen of afhalen van de kindjes.

•

Is er een bijzonder aandachtspunt waar je ongestoord dieper op wil ingaan? Maak een afspraak met de
ouders op een rustig moment.

•

Zorg voor een heen- en weerschriftje: voor vragen, opmerkingen en aandachtspunten van de opvang
naar thuis en andersom. Een goede oplossing wanneer er 's morgens of 's avonds minder tijd is.

TIP
Ook handig voor medische info: de arts of apotheker kan in het heen- en weerschriftje de
vereiste informatie noteren voor medicatie met een voorschrift (zie ook hoofdstuk ‘Ziekte’).

Gemeenschappelijk
•

Hang een infobord in de opvang of maak een website met:
-

praktische info: bv. sluitingsdagen, uitstap, ...

-

weetjes: bv. weekmenu, infoavond, theatertip, ...

-

creaties: bv. foto's, knutselwerkjes, nieuwe woordjes, ...

-

wettelijk verplichte mededelingen: bv. info over vergunningen, ...
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•

Hou een (be)leefboek bij: een inkijkboek dat een beeld geeft van het leven zoals het is in de opvang:
activiteiten, tekeningen, gebeurtenissen, ...

•

Organiseer af en toe een informele bijeenkomst. Zo leren ouders en begeleiders elkaar op een andere
manier kennen. Ideaal om ervaringen uit te wisselen.

TIP
Probeer verschillende 'oudercontacten' uit.
Bv. een klusnamiddag, een meedraaidag, een werkgroep, een multiculturele kookavond,
een sinterklaas- of nieuwjaarsfeest, een gespreksavond rond veelgestelde opvoedingsvragen,
een gezinsuitstap. Zo spreek je een brede groep aan en betrek je ook de papa's.

5. Belangrijke documenten voor goede afspraken
Met duidelijke afspraken en schriftelijke informatie weten ouders wat zij mogen verwachten van de opvang
en wat jij als opvang van hen verwacht. Hiervoor heb je volgende actuele documenten nodig, ondertekend
door de ouders:
•

huishoudelijk reglement;
Met de algemene regels die voor alle ouders gelden. Bv. de betalingswijze.

•

schriftelijke overeenkomst met de ouders;
Specifieke afspraken die alleen gelden voor de ouders van een bepaald kindje. Bv. de dagen waarop
het kind opgevangen wordt.

•

inlichtingenfiche per opgevangen kind;
Alle belangrijke informatie over het kind op één overzichtelijke fiche die je altijd binnen handbereik houdt.
Bv. wie haalt het kind af? Wie contacteer je bij ziekte? Info over allergieën, ...

•

aanwezigheidsregister (per jaar).
In elke kinderopvanglocatie wordt per dag de aankomst- en vertrektijd van elk kind van de afgelopen
12 maanden in een register bijgehouden. De ouders bevestigen dit dagelijks.

GOED OM TE WETEN
•

Pas deze documenten aan zodra er regels of afspraken veranderen.

•

Laat de ouders de inlichtingenfiche regelmatig nakijken. Is alles nog actueel?

•

Een voorbeeld nodig van een van deze documenten? Kijk op www.kindengezin.be.

	Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten’.
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6. Zijn de ouders tevreden?

Elke organisator moet minstens de werking en tevredenheid laten evalueren door elk gezin in de periode dat hun
kind opgevangen wordt. Regelmatig nagaan of de ouders tevreden zijn over de opvang is nuttig. Dat kan via:
Een persoonlijk gesprek
Zo krijg je op een informele manier een idee of de ouders tevreden zijn over: de infrastructuur, de buitenspeelruimte, de veiligheid, de maaltijden, de verzorging, het slapen, de begeleiding, de pedagogische aanpak, de
openingstijden, het contact en de communicatie, het speelgoed, ...
•

Wat ervaren de ouders?

•

Wat waarderen ze? Wat niet?

•

Hebben ze vragen? Of opmerkingen?

•

Maken ze zich ergens zorgen over?

•

Zijn ze het ergens oneens over?

Een vragenlijst (enquête)
Zo bevraag je op korte termijn heel gestructureerd een grote groep ouders en eventueel ook je medewerkers.
Ze kunnen rustig nadenken over hun antwoorden. Doe je dit elk jaar? Dan heb je een goed overzicht van de
evoluties.

TIP
Maak de resultaten bekend. Dit verhoogt de tevredenheid én de bereidheid om opnieuw mee
te werken.

GOED OM TE WETEN
•

Ouders hebben de neiging om vaak 'tevreden' in te vullen. Daarom geven anonieme
vragenlijsten vaak een 'eerlijker' resultaat.

•

Als je iets niet vraagt, krijg je er geen reactie op. Voorzie dus ook enkele 'open' vragen waar
ouders vragen of opmerkingen kwijt kunnen.

•

Schriftelijke enquêtes zijn niet geschikt voor laaggeschoolde ouders en voor anderstaligen.

6 ouders 12/2013
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7. Hoe ga je om met klachten?

Via een klacht uiten ouders hun ongenoegen. Niet prettig, maar wel waardevol. Klachten wijzen aan wat beter
kan en verwoorden precies wat er bij ouders en kinderen leeft.
Daarom moet elke organisator van opvang een klachtenprocedure hebben.
Moedig ouders aan om eventuele klachten uit te spreken
•

Geef bv. een klachtenkaart aan de ouders bij de start van de opvang. Zo zijn ouders sneller geneigd hun
klacht te uiten, ze weten dat die wordt behandeld.

•

Ga ervan uit dat er voor elke gemelde klacht nog andere klachten zijn. Niet alle ouders durven negatieve
opmerkingen maken.

TIPS
Zo ga je positief om met klachten:
•

Laat de ouder zijn verhaal doen, luister goed en blijf open.

•

Bespreek wat mogelijk is om de ontevredenheid weg te nemen.

•

Bekijk elke klacht als een uitdaging om de opvang te verbeteren.

•

Geef extra informatie of meer uitleg: soms ontstaan klachten uit misverstanden.

GOED OM TE WETEN
Er is niet altijd een oplossing. Soms kan je het probleem gewoonweg niet oplossen. Of komen
bepaalde visies niet overeen. Ook tegen onoprechte klachten heb je weinig verweer. Je kan
wel nagaan of je alles gedaan hebt om de ouders correct te informeren.

8. Meer weten over omgaan met ouders?
Kijk op www.kindengezin.be voor diepte-informatie.
Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten > Ouders’.
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1. Omgaan met kinderen

Een vaste kinderbegeleider is belangrijk
Als een kind een vaste begeleider heeft, kan het zich hechten. Iemand bij wie het zich veilig en geborgen
voelt. Ook als het ondersteuning nodig heeft, bang of moe is. Zo krijgt het kind genoeg zelfvertrouwen om
nieuwe dingen te ontdekken.

TIP
Zorg dat kinderen en begeleiders in een groepsopvang een relatie kunnen opbouwen,
vermijd personeelswissels zo veel mogelijk.
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Je rol als kinderbegeleider
•

Je zorgt ervoor dat het kind zich goed voelt.

•

Je stimuleert zijn ontwikkeling.

Hoe?

•

Je leert het kind goed kennen, voelt aan wat het nodig heeft en speelt erop in.

•

Je weet wat het kind boeit en geeft impulsen.

•

Je geeft het kind de kans om zijn eigen interesses te volgen en te experimenteren.

•

Je betrekt het kind bij afspraken maken en conflicten oplossen.

•

Je helpt het kind om een positieve band op te bouwen met jezelf en met de andere kinderen.

	GOED OM TE WETEN
Wat zijn de basisbehoeften van kinderen?
•

Lichamelijk: eten, drinken, slapen, bewegen.

•

Emotioneel: graag zien en graag gezien worden.

•

Veiligheid en duidelijkheid: een voorspelbare omgeving, regelmaat, op iemand

		

kunnen rekenen, weten wat kan en wat niet kan, ...

•

Erkenning: aanvaard en gewaardeerd worden, iets betekenen voor iemand.

•

Zelfvertrouwen: zelf iets kunnen, succes ervaren, ...

•

Zingeving: verbondenheid met de anderen en met de wereld.

Positief opvoeden: een visie op opvoeding
Dé manier van opvoeden bestaat niet. Er bestaan tal van visies, en elk kind is uniek. Positief opvoeden
steunt op 5 principes die een kind alle kansen geven om zich veilig te voelen. Zodat het zelfzeker op
verkenning kan gaan.
Wat is positief opvoeden?
1. Je werkt aan een ondersteunende en warme relatie met het kind.
2. Je kijkt altijd positief naar het kind.
3. Je hebt realistische verwachtingen.
4. Je geeft veel complimentjes en reageert duidelijk op wat het kind doet.
5. Je zorgt goed voor jezelf.
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TIP
Meer lezen over positief opvoeden?
•

Kijk op www.kindengezin.be.

	Ga naar ‘Opvoeding > Opvoeden > Positief opvoeden'.
•

Surf naar www.groeimee.be.

	Je vindt er dossiers met opvoedinfo, filmpjes, vaak gestelde vragen, ...

Kies een aanpak op maat, op één lijn met de ouders
Elk kind is anders: het heeft een eigen persoonlijkheid, eigen behoeftes en interesses. De opvang brengt
kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus en thuissituaties samen. Sommige kindjes hebben zelfs
specifieke zorgen nodig, ook zij zijn welkom.
Als begeleider hou je rekening met deze verschillen. Je speelt in op wat elk kindje nodig heeft. Een goede
samenwerking met de ouders is hiervoor heel belangrijk.
•

Als je rekening houdt met wat vertrouwd is voor het kind, voelt het zich snel thuis in de opvang.
Bv. eten, troosten, slaapritueel, …

•

Dagelijkse weetjes zijn de moeite waard. Bv. is het een druk weekend geweest? Dan weet je
dat het kind misschien eerder aan zijn dutje toe is.

•

Veranderingen die in overleg gebeuren, verlopen vlotter. Bv. starten met vaste voeding.

•

Op moeilijke momenten kan je samen met de ouders een oplossing zoeken. Bv. wanneer een kind
zich niet zo goed voelt.

Meer weten? Zie hoofdstuk ‘Ouders’.

Een geleidelijke overgang
Van thuis naar de opvang
De start van de opvang is voor ouders én kindjes moeilijk. De overgang geleidelijk laten verlopen,
heeft zeker voordelen:
•

Het kindje kan rustig wennen aan de nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen, een ander ritme, ...

•

De begeleider leert het kind, zijn gezin en de gewoontes kennen. Zo kan de vertrouwensrelatie geleidelijk
groeien.

•

Stress kan het slaappatroon van een kind veranderen, en zo de kans op wiegendood verhogen. Dit risico
kan verminderen door het kind geleidelijk aan de opvang te doen wennen.
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	TIPS
•

Betrek de ouders bij het wennen van nieuwe ouders. Dit is zeker zinvol als je regelmatig
kindjes van verschillende culturele achtergronden opvangt.

•

De wenperiode kan moeilijk zijn bij ouders die het Nederlands niet goed beheersen.
Schakel een tolk in, of andere ouders die de taal wél spreken.

Van opvang naar kleuterklas
Als het kind 2 jaar en 6 maanden is, mag het na een schoolvakantie naar de kleuterklas. Maar elk kind heeft
zijn eigen tempo. Als het kind er niet rijp voor is, wordt de overstap nog wat uitgesteld. Wanneer het kind naar
school gaat, komt het soms nog een tijdje in de namiddag naar de opvang om uit te rusten.

	TIPS
Zo laat je de kindjes speels wennen aan school:
•

Geef korte opdrachtjes.

•

Ga dieper in op wat het kind aanbrengt of op een verhaal in een boekje.

•

Laat het kind zelfstandig eten.

•

Leer het kind zijn jas aan- en uittrekken.

Is een kind klaar voor school?
Kijk ook op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Ontwikkeling > Naar school’.
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De opvang: samen(leven) voor beginners
De kindjes leren andere kinderen en volwassenen kennen. Zo maken ze op een positieve manier kennis met
onderlinge verschillen en overeenkomsten. Peuters spelen niet echt samen en delen moeilijk. Dit leren ze
geleidelijk aan met de hulp van de kinderbegeleider.

GOED OM TE WETEN
Oefenen in samenleven, doe je zo.
•

Creëer gezellige momenten. Ze bevorderen de samenhorigheid.

•

Leer binnen de groep elk kind apart kennen. Geef elk kind positieve aandacht.

•

Laat kinderen samen spelen. Of geef spelimpulsen en laat de kinderen het overnemen.

•

Weet dat conflicten leermomenten zijn. Kinderen worden tijdens een spel vaak afgewezen.

		

Meestal komen ze er zelf uit. Help een handje indien nodig.

De pedagogische aanpak in de opvang is erg belangrijk
Daarom moet elke organisator van kinderopvang:
•

een pedagogisch beleid realiseren dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen,
net als de ontwikkeling op alle vlakken, bevordert;

•

verzekeren dat de pedagogische kwaliteit aan een norm voldoet;

•

zorgen voor pedagogische ondersteuning.

KINDEREN 12/2013 5

2. Hoe werk je aan welbevinden en betrokkenheid?

Om zijn talenten te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat een kind zich goed in zijn vel voelt (welbevinden)
en geboeid bezig is (betrokkenheid).
Welbevinden
Een kind voelt zich goed in de opvang als:
•

het ontspannen is en geniet;

•

het op zijn gemak is, spontaan dingen toont, lacht en vertelt;

•

het open staat voor nieuwe ervaringen;

•

het een positief zelfbeeld heeft en zelfvertrouwen uitstraalt;

•

de contacten met anderen vlot verlopen;

•

het assertief is en niet over zich heen laat lopen;

•

het moeilijke momenten snel te boven komt.

Betrokkenheid
Een betrokken kind wordt spelenderwijs handiger. Het leert veel over zichzelf, over de anderen en over de
wereld rondom. Een kind is betrokken als het:
•

zich aangetrokken voelt tot wat er rondom hem gebeurt;

•

spontaan op verkenning gaat;

•

geboeid bezig is en helemaal opgaat in wat het doet. Bv. handjes kijken, met de dino spelen
of zelf een bord leeglepelen;

•

plezier beleeft aan waar het mee bezig is;

•

het beste van zichzelf geeft en al zijn mogelijkheden benut.

GOED OM TE WETEN
Hoe meet je en verbeter je welbevinden en betrokkenheid?
Met de instrumenten ZiKo (voor groepsopvang) en ZiKo-Vo (voor gezinsopvang) stem je de
opvang eenvoudig af op wat kinderen nodig hebben.
•

Kijk op www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten > ZiKo'.
Je vindt er:
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•

filmpjes over welbevinden en betrokkenheid;

•

werkinstrumenten ZiKo en KWAPOI.

3. Hoe stimuleer je de ontwikkeling?
De ontwikkeling stimuleren bij baby's en peuters is belangrijk
Kinderen ontwikkelen zich het snelst tijdens de eerste levensjaren. Elk kind heeft zijn eigen tempo.
Zowel aanleg als aanmoediging spelen een rol.

Er zijn 6 ontwikkelingsdomeinen:
1. Motoriek: bewegingen
De fijne en de grove motoriek evolueren bijzonder snel:
• van ongecontroleerde bewegingen tot stappen en lopen;
• van slaan naar een speeltje tot het bewust grijpen naar een blokje.
2. Zintuigen: zien, horen, voelen, proeven en ruiken
Het eerste contact van een kind met zijn omgeving gebeurt via de ogen, de oren, de huid, de neus
en de mond.
3. Verstandelijk: denken, verbanden leggen, begrijpen en redeneren
De hersenen van een kind tot 3 jaar zijn uiterst kwetsbaar. Onderzoek leert dat de ervaringen en
de kennis die een kind de eerste 3 jaar opdoet, zijn volwassen functioneren bepalen.
4. Taal en communicatie
Om de wereld te begrijpen, moet een kind de namen leren kennen van mensen, dingen, gevoelens
en handelingen. Zo wordt het verstaanbaar voor zijn omgeving. Dit zorgt voor een veilig gevoel.
Een kind ontwikkelt er steeds verder door: verstandelijk, sociaal en emotioneel.
5. Sociaal-emotioneel: omgaan met gevoelens
Een kind leert omgaan met zijn eigen gevoelens (bang, boos, blij of verdrietig) en met die van anderen.
Zo leert het een vertrouwensband op te bouwen.
6. Zindelijk worden
Dit gebeurt op het eigen tempo van het kind. Ouders en begeleiders hebben een ondersteunende rol.
Is het kind eraan toe? Begin er dan liefst samen aan. Zorg dan voor een goed potje en herinner het kind
er regelmatig aan om te gaan plassen.
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Vertel, zing, dans, beweeg, lees en knutsel!
Want samen spelen:
•

stimuleert de ontwikkeling;
- Bied gevarieerd spelmateriaal, beweging en activiteiten aan voor binnen en buiten.
- Reageer positief als het kind met iets speelt.
- Geef complimentjes voor wat het kind probeert of kan.
- Hou rekening met zijn tempo. Pas als het eraan toe is, leert een kind iets nieuws.
- Speel in op wat het kind graag doet. Laat het zelf initiatief nemen.
- Voeg af en toe iets toe aan het spel. Stel vraagjes. Breng iets nieuws aan.

•

creëert een band.
- Je geeft aandacht en leert het kind op een prettige manier kennen.

Verschillende spelvormen stimuleren de ontwikkeling op elk vlak
•

Spelen met dingen: kleurrijke mobiel, bijtring, blokken, dozen, pop, ...

•

Spelen door te bewegen: rollen, zitten, kruipen, stappen, lopen, ...

•

Spelen met andere kinderen: nabootsen, naast elkaar spelen.

•

Creatief spelen: met zand, water, tijdschriften, dozen, ...

•

Doen alsof (fantasiespelletjes): doos wordt auto, pop krijgt eten, ...

•

Tekenen: van krassen naar krabbelen naar bewust iets tekenen.

	TIPS
Alles over ontwikkeling en het stimuleren ervan, inclusief leuke ideeën voor speelgoed, spel
of de inrichting van je ruimte.
•

Kijk op www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Ontwikkeling'.
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4. Taal stimuleren

Ouders en kinderbegeleiders zijn sleutelpersonen
De opvang:
•

stimuleert de Nederlandse taalverwerving bij elk kind;

•

geeft positieve aandacht aan de taal die thuis gesproken wordt.

Stimuleer de taalontwikkeling bij baby's
Baby's luisteren naar taal, reageren erop en leggen verbanden. Eet- en verzorgingsmomenten zijn ideale
'taalmomenten'.
•

Vertel wat je doet en ziet.

•

Reageer positief op de reacties van het kind.

•

Verwoord wat het kind misschien wil zeggen.

•

Doe taalspelletjes: boots klanken na, zing liedjes, maak rijmpjes, lees boekjes.

Bied veel praatkansen
•

Voer gesprekjes: individueel of in groepjes.

•

Zorg voor een veilige, uitnodigende sfeer waarin elk kind aan bod kan komen.

•

Stel veel vragen: wissel af tussen open en gesloten vragen.

•

Geef volle aandacht aan de persoon die iets zegt.

•

Laat het kind verwoorden wat een pop of beer doet of denkt.

•

Lok spontane reacties uit door zelf iets 'geks' of 'stouts' te zeggen.

•

Geef tijd om te reageren en dwing niets af. Stille fases in de taalontwikkeling zijn normaal.
Ze verschillen per kind.

Reageer op wat de kinderen zeggen
•

•

Reageer positief als een kind spontaan iets zegt:
-

vraag naar meer details;

-

herhaal al vragend wat je denkt dat het zegt;

-

daag het uit op een speelse manier.

Reageer op foutjes door te antwoorden in de juiste vorm. 'Terugkaatsen' is erg goed voor de
taalverwerving.

•

Fouten expliciet verbeteren heeft weinig effect. Het kind heeft de verbetering niet altijd door en
is vaak meer bezig met de betekenis van taal dan met de vorm.
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Zorg voor een begrijpelijk en rijk taalaanbod
•

Praat spontaan en rustig.
- Gebruik korte maar volledige zinnen.
- Praat niet te snel en articuleer goed.
- Gebruik je intonatie en gezichtsexpressie.

•

Benoem alles met de juiste woorden.
Laat je niet verleiden om de taal te vereenvoudigen. Kinderen mogen gerust babywoordjes gebruiken. Zegt
het kind 'Papa weg', antwoord dan: ‘Ja, papa is weggereden met de auto.’

•

Maak woorden en zinnetjes begrijpelijk.
- Wijs prenten of voorwerpen aan en maak gebaren.
- Boots na: bv. het rijden van een auto, eventueel ondersteund door het geluid 'vrrrrrrroem'.
- Link ze aan woorden die het kind al kent of aan eerdere ervaringen. Bv. wijs door het raam naar de

		 rijdende auto's.
•

Herhaal de kern van de boodschap.
Bv. 'De bal. Wil je met de bal spelen?'

•

Check of het kind je begrijpt.
Herhaal indien nodig of pas je woordgebruik aan.

TIPS
Boeken zijn onmisbaar, verhalen boeien en inspireren!
•

Zorg voor een leuk aanbod voor baby's en peuters.

•

Lees regelmatig voor of geef commentaar bij de prenten.

•

Maak een knus 'leeshoekje' om rustig in een boekje te kijken.

GOED OM TE WETEN
Meertalige kinderen? Een positieve houding in de opvang is een must.
•

Interesse voor de thuistaal en de cultuur helpt het kind zich goed te voelen in de opvang.
Het stimuleert ook het leren van het Nederlands.

•

Baby's die in contact komen met verschillende talen, zijn gevoeliger voor taal. Dit kan later
het leren van meerdere talen positief beïnvloeden.
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TIPS
Zo besteed je positieve aandacht aan de verschillende talen:
•

Zoek enkele sleutelwoorden op in de thuistaal van het kind.
Bv. hallo, toilet, drinken, eten, tot ziens. Schrijf ze op zoals je ze uitspreekt (fonetisch) en hang ze
eventueel op.

•

Plan het gebruik van meerdere talen.
Meertalige kinderbegeleiders of ouders kunnen activiteiten organiseren in de thuistaal van het kind.
Bv. een verhaal vertellen, een liedje aanleren, een spel spelen.

•

Maak meertalige labels voor de ruimte: tafel, kast, toilet, ...

•

Zorg voor meertalig materiaal: boekjes, cd's, dvd's, ...
Moedig ouders aan dit mee te geven naar de opvang.

•

Moedig het meertalige kind aan om liedjes en versjes in zijn thuistaal te delen met de anderen.

•

Zorg dat de thuistaal van het kind zichtbaar aanwezig is in de opvangruimte.
Vraag bv. aan de ouders om lege verpakkingen of magazines mee te geven.
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5. Kinderparticipatie: hoe betrek je jonge kinderen?

Kinderen hebben het recht om zich uit te drukken en om gehoord te worden. Ook in de opvang hebben ze
recht op inspraak:
•

Zoek dus actief naar de mening van kinderen.
Ook baby's maken duidelijk wat ze willen: via hun motoriek en temperament.

•

Betrek hen bij beslissingen die hen aangaan.

Hoe doe je dat?
•

•

•

Zorg voor een positieve sfeer. Dit creëert de nodige ruimte.
-

Beleef plezier aan het contact met het kind.

-

Sta open voor wensen en signalen.

-

Ga in op de suggesties van een kind.

-

Geef het kind ruimte voor eigen initiatief.

-

Toon interesse voor wat het kind doet of zegt.

-

Vermijd tekenen van verveling, ongeduld of ontevredenheid.

Ga in dialoog. Zo voelt het kind dat het gehoord wordt.
-

Verwoord wat je ziet en doet.

-

Benoem wat de baby of peuter doet.

Las regelmatig vrije spelmomenten in.
Bied verschillende activiteiten aan met voldoende vrij spel en een uiteenlopend aanbod van speelgoed
waarmee de kinderen zelfstandig en creatief kunnen spelen en experimenteren.

•

•

Laat de kinderen zelf kiezen.
-

Welke muziek? Welk liedje?

-

Welk verhaaltje voorlezen?

-

Welk vieruurtje eten?

Betrek de kinderen bij dagelijkse, huishoudelijke taken.
Laat de peuters:
-

zelf hun bordje en bestek op de tafel zetten;

-

zelf beslissen hoeveel ze willen eten en dit op hun bordje scheppen;

-

na het eten hun slabbetje in de wasmand doen.
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6. Wat als een kind zich niet goed voelt in de opvang?

Kinderen die zich in de opvang niet thuis voelen, hebben nood aan extra ondersteuning en bevestiging.
Herken de signalen
•

Het kind verstijft.
Het is stil en praat niet gemakkelijk. Zijn houding is verkrampt. Het gezicht vertoont weinig
expressie. Het kind is vaak onopvallend aanwezig.

•

Het kind neemt nooit initiatief.
Het is passief en neemt een afwachtende houding aan.

•

Het kind vecht.
Het vertoont extreem druk gedrag, roept en tiert. Het komt niet tot rust en is niet in balans met zichzelf.

•

Het kind toont vluchtgedrag.
Het weigert naar de opvang te gaan. Of begint extreem te huilen als het in de buurt van de opvang komt.

Ga na wat anders kan: zorg voor een aanpak op maat
•

Bespreek samen met de ouders hoe jullie het kind de nodige veiligheid kunnen bieden.

•

Misschien heeft het kind zich nog niet gehecht aan zijn begeleider.
- Komt het kind vaak genoeg om zich te kunnen hechten?
- Zijn er voldoende individuele contactmomenten met elk kindje?
- Bij groepsopvang: wisselen de begeleiders niet te vaak? Of de kinderen?

•

Soms helpt het om ondersteunend te werken met extra, warme, positieve, individuele aandacht.

•

Heeft het kind genoeg uitdaging? Is het materiaal en het spelaanbod geschikt? Is de inrichting
afgestemd? Bv. rustig hoekje, makkelijk bereikbaar speelgoed, ... Is er ruimte voor wild spel?

GOED OM TE WETEN
Lukt het niet om het vertrouwen van het kind te winnen? Blijft het kind zich slecht voelen?
Bespreek dit dan opnieuw met de ouders. Eventueel kan je voorstellen om samen met de
ouders naar een spreekuur opvoedingsondersteuning te gaan. Uiteraard beslissen de ouders
hier zelf over.
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TIPS
Opvoedingsvragen?
Drift en koppigheid, slapen, eten, druk gedrag, bijten, angsten, huilen, ...
•

Kijk op www.kindengezin.be.

	Ga naar ‘Opvoeding > Opvoedingsvragen'.
•

Kijk op www.groeimee.be.

7. Meer weten over omgaan met kinderen?
Kijk op www.kindengezin.be voor diepte-informatie.
Ga naar ‘Opvoeding > In de opvang’.
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1. Iedereen is welkom in de opvang

De kinderopvang heeft een belangrijke sociale taak
•

Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen.

•

Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken, een opleiding volgen, andere ouders leren kennen, ...

Daarom is het belangrijk dat de opvang open staat voor iedereen, ook voor kwetsbare gezinnen.
Kinderen leren er al vroeg positief met verschillen omgaan
De opvang is een mix van kinderen, ouders en begeleiders met diverse achtergronden wat betreft:
•

gezinssamenstelling

•

overtuiging

•

fysieke mogelijkheden

•

etnische afkomst

•

economische en sociale situatie
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	ADVIES
1 Was of ontsmet
handen
2. Omgaan
met diversiteitvaak de
bij ouders
en kinderen
Creëer een thuisgevoel in de opvang
Hou rekening met de achtergrond en gewoontes van elk gezin
•

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind, ze kennen hun kind het best.

•

Ouders voelen zich gerespecteerd als ouder, ze horen erbij.

•

Het kind voelt zich sneller thuis. De gebruiken van zijn gezin zijn heel vertrouwd voor het kind.

Speel in op de behoeftes en interesses van elk kind
•

Zo voelt het kind zich goed in zijn vel. Het gaat op ontdekking en ontwikkelt zich spelenderwijs.

Zorg ervoor dat de ouders elkaar leren kennen
•

Zo groeit er een gevoel van verbondenheid. Ouders kunnen elkaar ondersteunen in hun ouderrol.

	TIP
	Meer weten? Lees ook de hoofdstukken 'Ouders' en 'Kinderen'.

Speel in op de verschillende thuisomgevingen
•

Ouders herkennen zich sneller in de opvang.

•

Het kind kan fier zijn op zichzelf en op zijn omgeving.

•

Je toont openheid en respect.
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Leuke ideeën
•

Maak een muur of kijkboek met gezinsfoto's en beelden van de ruimere leefomgeving van
de kinderen.

•

Varieer met maaltijden (rijst, couscous, aardappelen, ...) en feesten (Sinterklaas, Suikerfeest,
Chanoeka, Iraans of Chinees nieuwjaar, ...).

•

Kies spelmateriaal en activiteiten uit verschillende culturen.
Bv. via het kookgerei in het keukentje, de verkleedkoffer, de muziekkeuze, de boekjes, ...

•

Leer veel voorkomende woorden (eten, komen, slapen, spelen) en troostwoordjes in de
thuistaal van het kind.

•

Begroet elkaar in de verschillende talen.

TIP
Betrek de ouders hierbij: •

Je krijgt een rijker aanbod.

•

Je vermijdt stereotype beelden.

•

De ouders en de kinderen voelen zich betrokken.
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Werk met begeleiders van diverse achtergronden
Voordelen?
•

Kinderen identificeren zich makkelijker.

•

Begeleiders slaan bruggen, ze hebben voeling met de verschillende thuisomgevingen.

•

Verschillende waarden en gebruiken verrijken het teamgesprek rond omgaan met kinderen.

•

Je toont openheid en respect voor diversiteit naar ouders en naar je omgeving.

Maak verschillen én overeenkomsten zichtbaar en bespreekbaar
Het volstaat niet om kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen. Vanuit de goede
bedoeling om iedereen gelijk te behandelen, worden soms de bestaande verschillen niet benoemd. Dit heeft
een negatief effect:
•

Kinderen of ouders hebben het gevoel dat er geen rekening wordt gehouden met hun eigenheid.

•

Kinderen leren niet omgaan met verschillen.

Actief met diversiteit omgaan, is overeenkomsten en verschillen leren:
•

zien

•

benoemen

•

respecteren

Maak uiterlijke kenmerken, waarden en gewoontes zichtbaar
Zo maak je alle groepen duidelijk dat ze erbij horen en welkom zijn. Toon ook de groepen die op dit moment
niet in je opvang vertegenwoordigd zijn. Bv. kinderen met een beperking of kinderen met een andere culturele
achtergrond.
Bespreek de verschillen
Voer gesprekjes rond:
- familiefoto's
- typische maaltijden en gebruiken
- een beperking
- ...
•

Zo worden de kinderen zich bewust van de onderlinge verschillen én van de overeenkomsten. Ze leren
elkaar beter kennen en aanvaarden.

•

Ze leren hun gedachten en ideeën verwoorden. Je helpt hen nadenken over wat ze zeggen.

•

Zo ervaren kinderen op een positieve manier dat mensen een verschillende kijk op het leven hebben en
dat er zelden één manier juist is.
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Elk kind mag trots zijn op zichzelf en op zijn (thuis)omgeving
En dit zonder angst om beoordeeld of veroordeeld te worden.
Jouw uitdaging: ervoor zorgen dat kinderen een positief beeld opbouwen van zichzelf én dat ze anderen
respecteren zonder vooroordelen.
Reageer meteen op discriminerende opmerkingen
Zo voorkom je onbehagen en leer je kinderen positief met diversiteit om te gaan.
•

Geef het 'slachtoffer' aandacht en help het zijn gevoelens te verwoorden.

•

Denk met het kindje dat de opmerking maakt na over deze opmerking, zonder met de vinger te wijzen.

•

Je kan hierover een groepsgesprekje op peutermaat voeren.

TIPS
•

Sta eens stil bij je eigen waarden en gewoontes. Wat bepaalt:

		

- wat jij een goede vader, moeder, opvoeder of onthaalouder vindt?

		

- wat jij wenselijk en aangepast gedrag van kinderen vindt?

•

Werk samen met het team en met je bestuur een opvoedingsproject uit rond diversiteit

		

(voor groepsopvang).

•

Denk ook samen met de ouders na over diversiteit.
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3. Kinderen opvangen die specifieke zorgen
nodig hebben (inclusieve opvang)
Kinderen met een beperking of ontwikkelingsstoornissen zijn welkom
•

Bespreek samen met de ouders wat de gewoontes en verwachtingen zijn, wat het kind graag heeft en
wat niet, ...

•

Zoek samen met de ouders en anderen hoe je tegemoet kan komen aan de specifieke zorgvraag.

•

Voor de andere kinderen in de groep is het een verrijkende ervaring.  

Aandachtspunten
•

Overleg goed met de ouders en deskundigen die het kind verzorgen.

•

Zoek o.a. tijdens het kennismakingsgesprek naar antwoorden op specifieke zorgvragen.

•

Spreek met de ouders af hoe je reageert op vragen of opmerkingen van andere ouders of van derden.

•

Informeer de andere ouders: behandel medische en vertrouwelijke gegevens discreet en met respect
voor de privacy.
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4. Hoe werk je mogelijke drempels weg?

Niet alle gezinnen vinden de weg naar de kinderopvang. Wij zijn ons niet altijd bewust van de drempels. Doe
dus een inspanning om eventuele drempels te ontdekken en weg te werken.
DREMPEL 1:
Procedures en regels (formele drempels)
Zoals:
•

De vraag om lang vooraf in te schrijven.
Voor ouders met moeilijke werk- of leefomstandigheden is dit meestal niet haalbaar.

•

Geschreven documenten of documenten in het Nederlands.
Niet iedereen kan vlot (Nederlands) lezen.

•

De manier waarop ouders voor de opvang moeten betalen.
Bv. maandelijks via een bankrekening. Dit kan voor een bepaalde groep moeilijk zijn.

DREMPEL 2:
De bekendheid en uitstraling van je opvang (informele drempels)
Bijvoorbeeld:
•

Hoe komt het dat bepaalde ouders je opvang niet kennen? Je kan bijvoorbeeld folders of affiches
ophangen in je straat, in buurthuizen, in lokale winkels, bij verenigingen, welzijnsorganisaties, ...

•

Sommige ouders veronderstellen dat de opvang te duur is, of alleen voor werkende ouders.

•

Misschien herkennen bepaalde ouders zich niet in je personeel. Of ziet je opvangruimte er totaal
anders uit dan de thuisomgeving.

•

Als je geen ervaring hebt met waarden en gebruiken van andere culturen schrik je bepaalde groepen
misschien ongewild af.

TIP
Gebruik de publicaties 'Kind in Beeld'. Ze zijn handig voor ouders met een beperking of voor
ouders die het Nederlands niet goed begrijpen. Thema's:
•

kinderopvang

•

veiligheid

•

borstvoeding

•

verzorging

•

flesvoeding

•

gezondheid

•

vaste voeding

Je vindt ze op www.kindengezin.be, ga naar ‘Brochures'.
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5. Buurtwerking maakt je opvang toegankelijk

Wanneer je samenwerkt met organisaties in je buurt, maakt je opvang actief deel uit van het lokale leven.
De voordelen?
Ouders vinden opvang dichtbij huis
Ze voelen zich thuis en leren andere buurtbewoners kennen. Kinderen ontmoeten er vriendjes uit de wijk.
Je kan je opvang afstemmen op de noden van je buurt
•

Je kan begeleiders (soms zelf uit de buurt) aantrekken die voeling hebben met de leefwereld van de
kinderen en ouders.

•

Je kan bewoners en buurtorganisaties actief betrekken bij de uitwerking van je aanbod en bij de werking
van je opvang.

Je kan je werking beter bekendmaken en promoten
Door mond-tot-mondreclame of door affiches of foldertjes te verspreiden via lokale ontmoetingsplaatsen
(winkels, buurthuizen, ...).
Je opvang draagt actief bij tot:
•

een meer aantrekkelijke en leefbare buurt;

•

betrokken bewoners;

•

een sterkere gezamenlijke werking van verschillende buurtorganisaties;

•

aandacht voor maatschappelijke thema's als gezondheid, cultuur, milieu, ...
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6. Hoe zorg je voor een meer toegankelijke opvang?

•

Werk nauw samen met buurtorganisaties:
- zo weet je wat de noden zijn;
- zo maak je je laagdrempelige dienstverlening actief bekend.

•

Maak je locatie bereikbaar en uitnodigend voor iedereen.
Zorg dat ze vlot toegankelijk is voor iedereen, met een uitnodigende buitenkant en binnenruimtes, een
positieve sfeer, ...

•

Stel je open voor elke ouder en elk kind.
Hou rekening met vragen en gewoontes.

•

Zorg voor haalbare regels.
Pas je inschrijvingsbeleid, procedures en betalingswijze indien nodig aan.

•

Geef extra aandacht aan participatie.
Betrek medewerkers, ouders, kinderen en de buurt bij de werking.

•

Zorg voor personeel dat past bij een toegankelijke opvang.
Werf mannen én vrouwen, met diverse achtergronden, uit de buurt aan.

•

Trek maatschappelijk geëngageerde medewerkers aan.
Mensen die openstaan voor ouders en kinderen van diverse achtergronden.

7. Meer weten over diversiteit en toegankelijkheid?
Kijk in de sociale bibliotheek op www.kindengezin.be voor diepte-informatie.
Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten > Sociale Bibliotheek’.
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1. Hoe kan je ziektes voorkomen?

De weerstand van baby’s en peuters is nog volop in ontwikkeling.
Daardoor zijn ze extra gevoelig voor ziektekiemen. Bovendien is het risico
om in aanraking te komen met ziektekiemen groter in een groep(je) dan
thuis. Logisch dus dat je doet wat mogelijk is om de verspreiding van
ziektes zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Een goede hygiëne voorkomt ziektes
Hier zijn 7 eenvoudige, maar erg belangrijke adviezen. Hou ze in acht om de verspreiding van ziektes tegen te
gaan. Op de volgende pagina’s lichten we ze één voor één toe.
Advies 1 :

Was of onsmet vaak de handen

Advies 2 :

Pas op voor besmetting bij hoesten en niezen

Advies 3 :

Geef elk kind z’n eigen spulletjes

Advies 4 :

Maak goed schoon en ontsmet wanneer nodig

Advies 5 :

Verlucht de opvangruimtes regelmatig

Advies 6 :

Let op met bloed

Advies 7 :

Vaccineren is aanbevolen
Ziekte 12/2013 1

ADVIES 1 Was of ontsmet vaak de handen

Veel infectieziektes worden overgedragen via de handen. Reinig de handen daarom regelmatig.
Wanneer? • Bij aankomst in de opvang en bij verandering van leefgroep in de loop van de dag.
		

• Voor en na het bereiden en geven van voeding.

		

• Na verzorging, toiletbezoek of contact met lichaamsvochten.

		

• Na het schoonmaken en na contact met dieren, vuile voorwerpen of linnen.

		

• Als je handen zichtbaar vuil zijn.

		

• Na het spelen in water en zand waarmee meerdere kinderen spelen.

Hoe?

• Met water en zeep.

		

• Of met handalcohol. Handalcohol kan alleen als je handen niet zichtbaar vuil zijn.

Voor de juiste techniek: kijk naar de affiche 'Handen wassen of ontsmetten’
die je hier tussen p. 2 en 3 vindt.

	TIPS
• Hang de affiche op in de opvang!
• Leer peutertjes hoe ze hun handen moeten wassen.

Ook volgende aandachtspunten helpen infecties voorkomen.
•

Draag geen ringen, armbanden, horloges en kunstnagels.

•

Kies voor korte nagels zonder nagellak.

•

Zorg dat je mouweinden niet te lang zijn: ze kunnen vuil worden.

•

Dek wondjes altijd af met een waterafstotende pleister.

•

Vuile handdoeken verspreiden infecties:
- gebruik bij voorkeur wegwerphanddoeken;
- vervang katoenen handdoeken telkens als ze vuil of nat zijn en minstens ieder dagdeel;
- geef ieder kind een eigen handdoek.
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ADVIES 2 Pas op voor besmetting bij hoesten en niezen

•

Nies of hoest niet in de richting van een ander: draai of buig je hoofd.

•

Hou je hand of (nog beter) je zakdoek voor je mond als je niest of hoest.

•

Was of ontsmet regelmatig je handen. Nies eventueel in je elleboog: zo besmet je je handen minder.

•	Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi ze nadien meteen weg.
•

Leer dit ook aan de peuters.

ADVIES 3 Geef elk kind z’n eigen spulletjes

Voorzie voor elk kindje apart:

• eet- en drinkgerief

				

• een slabbetje

				

• een handdoek en een washandje

				

• beddengoed

				

• een muts, een sjaal

				

• ander gerief voor persoonlijke hygiëne:

					

een kam, een tandenborstel, …
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ADVIES 4 Maak goed schoon en ontsmet wanneer nodig

SCHOONMAKEN
Wanneer? Sommige spullen moet je na elk gebruik schoonmaken, andere dagelijks. Het overzicht
		

hieronder is een goede leidraad om alles op elk moment hygiënisch schoon te houden

		

waardoor ziektekiemen minder kans hebben.

Waarmee? Met water en een allesreiniger, tenzij anders vermeld.

Na elk gebruik

-

potjes, kleine wc
luierkussen
flessen en spenen
eetgerei
thermometer
(met alcohol 70%)

Dagelijks

-

linnen
vloeren
afwasbare oppervlakken
afwasbak of lavabo
handenwasbak,
handbediende kranen
of hendels

Wekelijks

-

deurklinken
handvatten
koelkasten
vaatwasser

Regelmatig

afhankelijk van
bevuiling
-

speelgoed
microgolfoven
flessenverwarmer
vuilnisemmers

ONTSMETTEN
Wanneer? Ontsmetten is enkel nodig:
		

•

bij een epidemie;

		

•

wanneer iets bevuild is door braaksel, diarree of bloed;

		

•

bij bepaalde ziektes zoals hepatitis A. Gebruik hiervoor de checklist

			

‘Ziektes en symptomen in de opvang’. Surf naar www.kindengezin.be.

			Ga naar ‘Gezondheid en vaccineren > Ziek > In de opvang’.
Waarmee? •
		

Kleine oppervlakken: met alcohol 70%.

•	Grotere oppervlakken: met chloorwater 1000 ppm.
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Jaarlijks

zandbak verversen,
altijd afdekken

	GOED OM TE WETEN
Zo maak je chloorwater: los 1 chloortablet van 1 gram op in 1 liter handwarm water. Voor een
tablet van 1,5 gram gebruik je 1,5 liter water, … laat de oplossing 5 minuten inwerken.

Ontsmetten in 5 eenvoudige stappen
STAP 1		

Verwijder het vuil met wegwerphandschoenen en een wegwerpdoek.

STAP 2		

Maak schoon met water en een allesreiniger, spoel en laat drogen.

STAP 3		

Ontsmet

			

•

Klein oppervlak? (bv. verzorgingskussen) Met alcohol 70%.

•

Groot oppervlak? (bv. vloer) Met chloorwater 1000 ppm.

		
Gebruik je chloor?

•

Hou de kinderen uit de buurt.

					

•

Verlucht de kamer.

					

•

Bescherm je kleding, ogen en handen.

STAP 4		

Laat drogen aan de lucht.

STAP 5		

Was je handen grondig, óók na gebruik van handschoenen.

	TIP
Zorg dat je altijd alcohol 70% en chloortabletten in voorraad hebt. Je hebt ze onverwacht nodig.

ADVIES 5 Verlucht de opvangruimtes regelmatig

Wanneer? Verschillende keren per dag, ook in de winter.
		Een vijftal minuten per keer is voldoende.
Hoe?

Door de ramen of deuren volledig open te zetten.
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ADVIES 6 Let op met bloed

•

Verzorg een bloedneus of een bloedende wonde onmiddellijk.

•	Gebruik wegwerphandschoenen.
•

Dek bloedende wonden af.

•

Ontsmet bebloede oppervlakken: zie advies 4 ‘Ontsmetten’.

	ADVIES 7 Vaccineren is aanbevolen

BIJ KINDEREN
Waarom?

Kind en Gezin raadt aan om alle kinderen te vaccineren. Dat beschermt hen tegen

		

levensbedreigende infectieziektes.

GOED OM TE WETEN
Enkel de vaccinatie tegen polio is wettelijk verplicht.
Het is dus mogelijk dat er in de opvang ook kinderen zijn die niet gevaccineerd zijn.

BIJ VOLWASSENEN
Waarom?

Volwassenen kunnen jonge kinderen besmetten. Ook al hebben ze zelf niet altijd zoveel last

		

van een infectie, bij jonge zuigelingen kan de ziekte wél gevaarlijk zijn. Volgende vaccins zijn

		

aanbevolen voor jonge ouders en voor medewerkers in de kinderopvang:

		

•

kinkhoest

		

•

seizoensgriep

		

•

hepatitis B
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2. Wat met zieke kinderen?

Leg op voorhand je aanpak uit
Informeer de ouders bij de inschrijving over je aanpak bij ziekte, koorts en gebruik van geneesmiddelen.
Zo weten ze wat ze wel en wat ze niet mogen verwachten als hun kindje ziek is.

Bereid je goed voor
In geval van nood of als er een kindje ziek wordt, is er geen tijd te verliezen. Zorg dat je belangrijke
informatie meteen bij de hand hebt:
•

Hang een lijst met noodnummers zichtbaar op.

•

Bewaar de inlichtingenfiche binnen handbereik. Is er een kindje ziek? Dan vind je meteen alle
nuttige gezondheidsinfo (bv. allergieën), de telefoonnummers van de ouders,
de behandelende arts, …

•

Voorzie een heen- en weerschriftje of het Kindboekje van Kind en Gezin: handig om informatie
uit te wisselen en afspraken te maken.

GOED OM TE WETEN
•

De lijst met noodnummers zit vooraan in deze infomap.

•	Een voorbeeld nodig van een inlichtingenfiche? Kijk op www.kindengezin.be.
		

en ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten’.
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Wat doe je bij ziekte en koorts?
Kinderen die ziek zijn
De basisregel is eenvoudig: zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. Of je een licht ziek kind of een
herstellend kind al dan niet opvangt, dat beoordeel je best zelf, geval per geval. Ons advies:
•

Kan een licht ziek kind deelnemen aan de normale activiteiten?
Dan mag het naar de opvang komen.

•

Vraagt het zieke kindje zoveel zorg dat je niet genoeg aandacht kan geven aan de andere kinderen?
Dan blijft het bij voorkeur thuis.

•

Bij bepaalde ziektes adviseert Kind en Gezin om zieke kinderen thuis te houden.
Kijk op de checklist ‘Ziektes en symptomen in de opvang’. Kijk op www.kindengezin.be. Ga naar
‘Gezondheid en vaccineren > Ziek > In de opvang’.

	TIP
Druk deze checklist af en bewaar hem in deze map.
Je kan er snel in opzoeken of een ziek kind naar de opvang mag komen.

Kinderen die ziek worden of koorts krijgen in de opvang
Wat kan je doen?
•

Zorg dat het kindje voldoende rust.

•

Heeft het kind koorts? Laat het dan regelmatig drinken.

•

Observeer het kind extra aandachtig, ook als het slaapt: hoe gedraagt het zich,
welke ziektetekenen zijn er?

•

Verwittig de ouders en maak afspraken over de verdere aanpak.

•

Voelt een koortsig kind zich zichtbaar ongemakkelijk? Je kan een eenmalige dosis
van een koortswerende siroop geven als de ouders hiermee akkoord zijn.

GOED OM TE WETEN
Test je kennis en leer bij met het leerpakket koorts.
Kijk op www.kindengezin.be. Ga naar ‘Gezondheid en Vaccineren > Koorts’.
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BEL METEEN
Wanneer?
Bij alarmsignalen, ongeacht de leeftijd van het kind:
		

als een kindje er erg ziek uitziet, kreunt of zucht, moeilijk ademt, moeilijk wakker wordt,

		

een verhoogd hartritme heeft, wisselend suf is, verward praat, niet wegdrukbare kleine

		

rode of blauwe huidvlekjes heeft.

Bij baby’s jonger dan 3 maanden met 38°C of meer koorts

Bij baby’s tussen 3 en 6 maanden met 39°C of meer koorts

Wie?
Noodgeval of ongeluk?
Bel onmiddellijk 112 (100)
		Informeer daarna zo snel mogelijk de ouders.

Giftig product ingenomen? Tekenen van vergiftiging?
Bel onmiddellijk het Antigifcentrum: 070 245 245

Alle andere gevallen?
Bel de ouders.
•

Vraag dat ze het kind zo snel mogelijk komen halen om een arts te raadplegen.

•

Kan je de ouders niet bereiken? Contacteer dan zelf een arts of verwittig indien
nodig de hulpdiensten.

Hang dit schema goed zichtbaar op
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Wat doe je met geneesmiddelen?
Kind en Gezin raadt aan om geneesmiddelen thuis toe te dienen. De opvang is immers geen medische
omgeving. Dien je in de opvang toch geneesmiddelen toe? Dan draag jij hiervoor de verantwoordelijkheid.
Geneesmiddelen zonder voorschrift
Als opvang bepaal je zelf hoe je ermee omgaat.
Koortswerende middelen
Bel de ouders of je een eenmalige dosis van een koortswerende siroop kan geven bij duidelijke tekenen van
ongemak: minder eetlust, minder actief, pijn, huilerig, veranderend slaappatroon.

GOED OM TE WETEN
Bij alarmsignalen of bij bepaalde koorts bij baby’s moet je dringend ingrijpen:
zie ook het schema 'Bel meteen' op pagina 9 van dit hoofdstuk.

Geneesmiddelen met voorschrift
Deze geneesmiddelen mag je in de opvang alleen toedienen met een geldig attest van de arts of de apotheker. Dit moet een attest zijn voor de ziekte die het kind op dat moment doormaakt.
wat is een geldig attest?
•

een doktersvoorschrift;

•

of een notitie van de arts of de apotheker in het heen-en-weerboekje of in het Kindboekje
van Kind en Gezin;

•

of een notitie of etiket van de apotheker met de nodige informatie op de originele verpakking
van het geneesmiddel.

Welke info moet het attest bevatten?
•

de naam van de arts of de apotheker;

•

de naam van het kind;

•

de naam van het geneesmiddel;

•

de dosering en de wijze van toediening;

•

de afleverings- en einddatum of de duur van de behandeling.
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3. Risicoanalyse
Elke organisator van opvang moet voor een veilige en gezonde omgeving zorgen.
Daarvoor maakt hij minstens elke 2 jaar een risicoanalyse over de gezondheid en het voorkomen van ziekte,
besmetting en verontreiniging.
Hierbij hoort een plan van aanpak met een tijdspad om de risico’s te beheersen.

GOED OM TE WETEN
Zo beoordeel en verbeter je de hygiëne in de opvang:
•	Surf naar www.kindengezin.be.
•	Ga naar ‘Gezondheid en vaccineren > In de opvang > Hygiëne’.
•

Lees het document: ‘Checklist hygiëne in de opvang’.

4. Meer weten over ziekte en preventie?
Kijk op www.kindengezin.be: ga naar ‘Gezondheid en vaccineren’.

12 Ziekte 12/2013

1. Werken aan veiligheid

Weet dat jonge kinderen geen gevaar zien
Kinderen willen de wereld ontdekken. Maak hun leefomgeving zo veilig mogelijk om ongevallen te voorkomen.
Leer de kinderen stap voor stap omgaan met gevaren als ze er rijp voor zijn.
Volg de regels om de veiligheid te verhogen
De veiligheidsvoorwaarden voor de kinderopvang liggen vast in 'Het Besluit van de Vlaamse Regering over de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid'.
Daarnaast moet je je ook houden aan de regelgeving van andere overheidsinstanties. Bijvoorbeeld:
•

veiligheid van speelterreinen (gezinsopvang + groepsopvang)

•

voedselveiligheid (groepsopvang)

TIP
Druk het Besluit van de Vlaamse Regering af, en bewaar het onder 'Regelgeving' in deze map.
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Juridisch'.
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2. Risico's ontdekken en verhelpen

Ga regelmatig na welke risico's er zijn
•

Zo ontdek je gevaren en kan je er iets aan doen.

•

Elke organisator van kinderopvang moet minstens om de 2 jaar een risicoanalyse doen. Hierbij hoort
een plan van aanpak en een timing.

Pak onaanvaardbare, grote risico's aan
Zo voorkom je:
•

dat er zich verwondingen, ongevallen en levensbedreigende situaties voordoen;

•

dat kinderen verdwijnen.

Kinderen hebben recht op spelen. Ze lopen wel eens een blauwe plek of schram op. Je kan dus niet elk risico
uitsluiten. Maar onaanvaardbare, grote risico's moet je wel verhelpen. Bv. vervang een speeltoestel dat
versleten is en dreigt om te vallen, bescherm scherpe hoeken of verwarmingselementen.
Voorkom typische, leeftijdsgebonden risico's
Wat is gevaarlijk?
Dat hangt onder meer af van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van het kind. Tijdens elke stap in de
ontwikkeling wordt een kind beweeglijker, nieuwsgieriger en handiger. Het probeert van alles uit, er kan dus
van alles mis gaan. Daarom gebeuren er in iedere fase typische ongevallen.

TIPS
•

Kruip eens op je knieën door je opvang, zo zie je de gevaren vanuit het oogpunt van het kind.

•

Risico's per leeftijd en hoe ze te voorkomen vind je op www.kindengezin.be.
Ga naar ‘Veiligheid > Voorkom ongeval > Risico's per leeftijd'.

•

Hulp bij het maken van een risicoanalyse vind je op www.kindengezin.be.
Ga naar 'Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten'.
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Betrek je collega's bij de risicoanalyse (groepsopvang)
De voordelen van teamwerk:
•

Met meerdere mensen heb je een bredere kijk op de risico's. Samen vind je meer oplossingen.

•

Kinderbegeleiders kennen de concrete werking als de beste.

•

Voorgestelde oplossingen vanop de werkvloer, zijn praktisch haalbaar.

•

Collega's die bij eventuele veranderingen betrokken werden, zijn meer gemotiveerd om ze toe te passen.

3. Werk aan de statische en aan de dynamische
veiligheid

Statische veiligheid
Het gebouw en de inrichting zorgen voor een veilige omgeving.
Bijvoorbeeld: veilig meubilair en speelgoed, een brandveilig gebouw en inrichting, afschermsystemen,
planten, ...
Dynamische veiligheid
Je manier van werken bevordert de veiligheid.
Bijvoorbeeld: toezicht houden tijdens het spelen, extra waakzaamheid bij het slapen tijdens de eerste
opvangdagen, weten wie aanwezig is, informatie uitwisselen bij een personeelswissel, ...

4. Veilig slapen in de kinderopvang

Veilig slapen verkleint het risico op wiegendood en ongevallen
Sinds ouders en kinderbegeleiders de richtlijnen van Kind en Gezin toepassen, is het aantal overlijdens tijdens
de slaap sterk gedaald. Je vindt de richtlijnen in het schema op pagina 5.
Meer weten?
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Veiligheid > Slapen'.
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VEILIG SLAPEN IS BELANGRIJK
1. Laat het kind vooraf wennen
Een plotse veranderig veroorzaakt stress en beïnvloedt de slaap.
• Laat daarom de overgang van thuis naar opvang geleidelijk verlopen:
- bij de start van de opvang;
- na een lange afwezigheid, bv. na ziekte of vakantie.
• Verhoog het toezicht tijdens deze periodes.
• Leer vooraf de slaapgewoontes van het kind kennen.

2. Leg een kind altijd op zijn rug te slapen
Uitzonderingen:
• Medische reden, enkel met
doktersattest.
• Als ouders blijven aandringen: enkel
met een attest dat ze ondertekenen
en na bespreking.

3. Rook nooit in de kinderopvang: het is verboden

4. Blijf in de buurt en kijk, luister en voel regelmatig
•

Kinderen tot 6 maanden slapen best in de ruimte waar jij ook bent.

•

Een babyfoon, camera of raam vervangt het toezicht niet.

•

Ga na een hevige huilbui kijken hoe het kind in slaap gevallen is.
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5. Zorg voor een veilig bed + veilig bedmateriaal

Een bed of wieg volgens de
Zet het bed op een veilige
Europese normen en met min. plaats, bv. niet naast
2 spijlenwanden, ventilerende de verwarming.
bodem, stevig passende matras.

Gebruik een passend
slaapzakje met armsgaten
en met sluiting onderaan.

Geef geen hoofdkussen tot
het kind 1 jaar is.

Gebruik het park niet als
slaapplek.

Hou gordijnkoorden uit de
buurt van een bed.

Gebruik geen fopspeenketting.

Doe geen slab met lintjes
aan.

6. Zorg dat het kind het niet te warm krijgt
•

Vanaf de leeftijd van 8 weken is 18°C ideaal. Lukt dit niet?
- Gebruik lichte kledij en beddengoed.
- Verhoog het toezicht.

•

Hou het gezicht en het hoofdje vrij: geen muts, ...

•

Pas de slaapkledij in de winter of de zomer aan.

•

Zorg voor de juiste lighouding: voetjes tegen het voeteneinde.

•

Gebruik geen dekbed, geen bedrandbeschermer, en leg geen speelgoed in bed.

•

Heeft het kind een knuffel nodig om in te slapen? Haal hem weg wanneer het kind slaapt.

7. Mijd geneesmiddelen die inwerken op de slaap
Sommige siropen of druppels zorgen voor een te diepe slaap.

8. Zorg voor rust en regelmaat.
•

Rust: aparte speel- en slaaphoek.

•

Regelmaat: vaste herhaling van activiteiten, dag na dag.

TIPS
•

Heb je een infobord? Hang dit schema op: goed voor ouders en medewerkers!

•

Bespreek het wennen en je aanpak 'veilig slapen' bij de inschrijving.

•

Leg een baby die goed wakker is op zijn buik om te spelen en rond te kijken. Zo kan
hij zijn arm-, nek- en rugspieren oefenen. Hou toezicht.
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5. Schud een kind nooit

Schudden is schadelijk. Het kan zware
letsels veroorzaken, zoals bloedingen in de
hersenen. Soms heeft het zelfs de dood
tot gevolg.
Nooit schudden.

Veroorzaakt bloeding in
hersenen.

KIJK HIERONDER WAT JE WEL KAN DOEN:
als je zenuwen op springen staan, je heel boos bent, …

1

2

Je bent radeloos.

3

Iemand neemt de zorg over. Zorg voor jezelf.

Nooit schudden.

als je kind niet meer beweegt of reageert

1

2

3

Kind is bleek, geen teken Wrijf stevig over de voeten, Bel 112.
blaas in het gezicht en
van leven.
praat.

Nooit schudden.

als je kind zich verslikt

1

3

2

Kind verslikt zich.

Reanimeren als je dit kan.

Bel 112.

Nooit schudden.

Toch geschud?

1
Je schudt baby.

2
Je bent radeloos.

3
Bel de dokter.
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6. Bekijk ook de andere veiligheidsthema's
Op onze website vind je nog instrumenten voor meer veiligheid in de opvang.
Surf naar www.kindengezin.be.
•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten'. Zie:
- brandveiligheid
- veilig speelterrein
- veilige toegang

•

Ga naar ‘Veiligheid > Huis en Tuin > Kinderartikelen'.

•

Ga naar ‘Veiligheid > Speelgoed'.
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7. Crisisprocedure: wat doe je als het fout gaat?

Een noodgeval (een ernstig ongeval, een brand, een epidemie, ...) komt onverwacht. Meteen gepast reageren is
van levensbelang. Wees dus voorbereid op een mogelijke noodsituatie. Een crisisprocedure biedt een houvast
tijdens deze moeilijke periode.
Bereid je voor op een noodsituatie
Stap 1
Ben je kinderbegeleider en werk je voor een organisator?
Zorg dat je de crisisprocedure van je opvang kent.
Ben je de organisator of verantwoordelijke?
Een crisisprocedure is verplicht. Deze procedure maak je op maat van je opvang. Je legt concreet de
verschillende stappen, acties en verantwoordelijkheden vast.

	TIPS
•

Overloop je crisisprocedure regelmatig, zodat je ze goed kent.

•

Betrek je team bij het opstellen van de crisisprocedure (voor groepsopvang).

•

Leer nieuwe medewerkers de procedure meteen kennen (voor groepsopvang).

Stap 2
De organisator of verantwoordelijke zorgt ervoor dat belangrijke info op een plaats ligt die in nood
bereikbaar is en die iedereen kent
•

de noodnummers: + standaardinfo voor de nooddiensten

•

het aanwezigheidsregister: van kinderen + medewerkers

•

de inlichtingenfiches: van kinderen

•

een lijst voor naamafroeping: bij evacuatie

•

het interventiedossier: met info voor de hulpdiensten over het gebouw, de toegang,
de evacuatieplannen, ...

•

de crisisprocedure

TIPS
Je vindt modellen op onze website. Pas ze aan op maat!
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten'.
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Stap 3
De organisator of verantwoordelijke denkt op voorhand na over de bereikbaarheid van de
opvang(verantwoordelijke) tijdens een crisis (als dit haalbaar is)
Bv. gsm, telefoonnummer aan de deur, ...
Stap 4
De organisator of verantwoordelijke maakt op voorhand concrete afspraken waar je bij een evacuatie
terecht kan
Bv. een andere opvang, een school, de sporthal, ...
Stap 5
Volg de vereiste reanimatieopleiding
Elke kinderbegeleider en verantwoordelijke moet om de 3 jaar een basisopleiding reanimatie volgen.

TIP
Hang de affiche 'Basisreanimatie kinderen' op, die je hier tussen p. 12 en 13 vindt.

Tijdens een crisis: wat doe je wanneer?
Stap 1
Garandeer de veiligheid van anderen en van jezelf
Bv. brand? Verlaat samen met de kinderen meteen het gebouw.
Stap 2
Bied hulp en/of roep om hulp
Bv. de eerste zorgen toedienen, reanimeren, ...
Stap 3
Alarmeer zo nodig de nooddiensten (ambulance, brandweer, politie, ...)
•

Of duid iemand aan die dat doet. Vraag om je op de hoogte te houden.

•

Werk mee met de hulpdiensten.
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Stap 4
De organisator of verantwoordelijke van de opvang (of het crisisteam) coördineert
•

Ben je zelf niet de verantwoordelijke? Verwittig deze persoon dan zo snel mogelijk. Of duid iemand aan
die dat doet.

Stap 5
Volg het crisiscommunicatieplan van je opvang
•

Informeren: denk goed na welke boodschap je wil brengen (zie kader).

•

Verwittigen:
EERST de betrokken ouders, de medewerkers en de andere ouders.
- Zijn de ouders niet bereikbaar? Verwittig dan de andere contactperso(o)n(en) van het kind.
- Bij een overlijden kunnen de hulpverleners ondersteunen of zelf contact opnemen met de ouders.
- De opvang zorgt ervoor dat de eerste dagen na de crisis 1 persoon altijd bereikbaar is voor

		 de betrokkenen.
DAN: Kind en Gezin.
DAARNA: de pers. Praat alleen met journalisten als je dat zelf wil.

TIP
Hoe communiceer je met de pers?
Kijk onderaan dit hoofdstuk bij 'Meer weten over crisisbeleid'.

GOED OM TE WETEN
De eerste informatie:
•

Vertel kort wat er gebeurd is. Welke stappen werden er al genomen?

•

Geef open informatie. Blijf rustig en blijf bij de feiten.

•

Maak ouders niet onnodig ongerust als je geen zekerheid hebt.

•

Ziekenhuisopname? Vertel waar. Vraag of je aanwezigheid gewenst is, indien haalbaar.
Zo niet, spreek af om later contact op te nemen.

Communiceer pas opnieuw wanneer er nieuwe info is.
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Stap 6
Nazorg
•

Zorg tijdens en na de crisis voor de anderen en voor jezelf.

•

De persoon die hiervoor instaat, regelt de administratie. Bv. de verzekeringsaangifte.

•

Werk mee met de professionele instanties: politie, parket, Toezicht Volksgezondheid, ...

•

De organisator, verantwoordelijke en betrokkenen evalueren en sturen bij.
- Analyseer na afloop samen de situatie. Stuur de veiligheidsaanpak bij waar nodig.
- Bekijk ook samen de gevolgde crisisprocedure en het communicatieplan, pas aan waar nodig.

TIP
Noteer feiten, contacten en afpraken. Je kan er later op terugvallen.

Meer weten over crisisbeleid?
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten > Crisisbeleid'.
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8. Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een kind is elke situatie waarin een kind, in relatie tot een
aanwezig persoon, slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld.

Bereid je voor op een situatie van grensoverschrijdend gedrag
Ben je kinderbegeleider en werk je voor een organisator?
Zorg dat je de procedure 'Grensoverschrijdend gedrag' van je opvang kent.
Ben je de organisator of verantwoordelijke?
Een procedure grensoverschrijdend gedrag is verplicht. Deze procedure maak je op maat van je opvang.
Je legt concreet vast hoe je grensoverschrijdend gedrag moet detecteren, er gepast op reageren en hoe je
aan preventie doet.

	TIP
Betrek je medewerkers bij het opstellen van de procedure (groepsopvang).

Wat doe je wanneer?
Zorg voor preventie
Bijvoorbeeld:
•

Wees alert voor signalen en bespreek een bezorgdheid.

•

Hou de procedure levendig via overleg, vorming, ...

•

Werk rond assertiviteit en sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen.
Bv. wederzijds respect, ruimte voor gevoelens, nee mogen zeggen, ...

•

Zorg voor een open communicatie met ouders en medewerkers.

TIPS
Meer preventiemaatregelen?
•

Kijk in de brochure 'Grensoverschrijdend gedrag'.

•

Zie ook 'Meer weten over grensoverschrijdend gedrag?'.

veiligheid 12/2013 15

Wat doe je bij een vermoeden of vastgesteld feit?
•

Is er een vermoeden?

Ga naar stap 1.

•

Is er een vastgesteld feit?

Ga onmiddellijk naar stap 3.

Stap 1
Aanpak bij zorgwekkende signalen
Ben je kinderbegeleider en werk je voor een organisator?
•

Bespreek je vermoeden zo snel mogelijk met de verantwoordelijke, de organisator of het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

•

Schat zelf in wie je het best in vertrouwen neemt.

•

Spreek met deze vertrouwenspersoon af wie welke stappen van de procedure volgt.

Ben je de organisator of verantwoordelijke?
Volg de procedure van je opvang waarin staat wat men doet als er signalen van grensoverschrijdend gedrag
zijn. Hoe verzamel je discreet objectieve informatie?

TIP
Gebruik de signalen- en risicolijst + het observatieformulier uit de brochure 'Grensoverschrijdend
gedrag'. Zie verder bij 'Meer weten over grensoverschrijdend gedrag?'.

Stap 2
Aanpak van een vermoeden
Volg de procedure van je opvang:
•

Wat zijn de te volgen stappen?

•

Wanneer een volgende stap zetten?

In deze fase meldt de verantwoordelijke van de opvang het vermoeden aan de organisator. Er kan een
gesprek zijn met de betrokken medewerker, met het kind of met de ouders. Het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling kan advies geven.

TIP
Kijk ook in de brochure 'Grensoverschrijdend gedrag' bij 'Aandachtspunten bij gesprekken
over een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag'. Zie verder bij 'Meer weten over
grensoverschrijdend gedrag?'.
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Stap 3
Een vastgesteld feit of een versterkt vermoeden aanpakken
Volg de procedure van je opvang waarin werd vastgelegd wat er wanneer gebeurt:
•

meld het feit aan Kind en Gezin (verplicht).

•

beslis over de ‘vermoedelijke dader’, bv. op non-actief zetten, begeleiden,
(finale beslissing hierover na het afronden van het onderzoek).

•

contacteer het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

•

meld het feit aan de politie.

•

communiceer met en ondersteun de andere ouders en medewerkers.

•

bied een opvangalternatief aan.

Stap 4
Evaluatie en nazorg
Dit doet men achteraf
•

Blijf alert voor het welzijn van het kind.

•

Als organisator of verantwoordelijke: bied nazorg aan de (betrokken) medewerkers.

•

Leer samen uit deze ervaring:
- Pakken jullie de preventie voortaan anders aan?
- Willen jullie iets wijzigen aan de procedure?

Goed om te weten
Meer weten over grensoverschrijdend gedrag?
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten > Grensoverschrijdend gedrag’.
Daar vind je ook de brochure.

9. Meer weten over veiligheid?
Kijk op www.kindengezin.be voor diepte-informatie.
Ga naar ‘Veiligheid’.
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1. Borstvoeding en flesvoeding in de opvang

Tot ze 3 jaar oud zijn, hebben baby's, peuters en kleuters nood
aan aangepaste melk:
• borstvoeding
• flesvoeding
• groeimelk (geen gewone koemelk)
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Borstvoeding in de opvang
Borstvoeding is de beste start, als het haalbaar is. Het wordt wereldwijd aanbevolen voor baby's tot
6 maanden. Heel wat baby's krijgen dus nog moedermelk wanneer ze naar de opvang komen.
Sommige mama's komen langs om hun kindje te voeden
•

Voorzie een rustige voedingsruimte.

•

Spreek goed af: wanneer komt de mama langs? Wat kan je doen als het kind vroeger honger heeft of
niet genoeg heeft?

Andere ouders geven afgekolfde moedermelk mee
In een potje, flesje of in een speciaal bewaarzakje voor moedermelk. Vraag de ouders om hierop de naam van
de baby + de afkolfdatum duidelijk te vermelden.

	GOED OM TE WETEN
Hoe bewaar je moedermelk?

OF

OF

koelkast

40 °C

40 °C
0 °C
-20 °C

koelkast met vriesvak

tussen 0 en 4 °C
max. 3 dagen
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0 °C
-20 °C

diepvriezer
40 °C

-12 °C
max. 2 weken

0 °C
-20 °C

-18 °C en kouder
max. 6 maanden

Hoe moet je moedermelk ontdooien?
Gebruik ontdooide moedermelk binnen 24 uur en vries ze niet opnieuw in.
Ontdooi moedermelk bij voorkeur langzaam, achteraan in de koelkast (tussen 0 en 4 °C).
Langzaam ontdooien
• zakje

1

2
ongeveer 8 uur

• potje

1

3

2

3

+

ongeveer 14 uur

Snel ontdooien
Als je snel een portie moedermelk nodig hebt, ontdooi ze dan onder stromend water dat
langzaam van koud naar warm (37 °C) gaat.
• zakje

1

2
4 minuten

• potje

1

3

2

3
14 minuten
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Hoe moet je moedermelk opwarmen?
Je kan ontdooide moedermelk opwarmen op verschillende manieren.
40 °C
0 °C
-20 °C

40 °C

37 °C

0 °C
-20 °C

37 °C

OF

flessenwarmer

warmwaterbad

Hoe moet je afgekolfde melk geven?
Hou de baby in een halfzittende houding dicht tegen je aan en maak oogcontact.
Voed afwisselend links en rechts.
40 °C

37 °C

0 °C
-20 °C

1
Rol de fles altijd na het
opwarmen.
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2
Voel op de binnenkant van je
pols of de melk niet te warm is.

3
Zorg ervoor dat de speen goed
met melk gevuld is.

Flesvoeding in de opvang
Na 6 maanden of als borstvoeding niet (meer) haalbaar is, biedt aangepaste flesvoeding met poedermelk een
prima alternatief. De melk is aangepast aan de leeftijd en noden van het kindje.
Tot 6 maanden:

Tot 18 maanden:

Tot 3 jaar:

startvoeding

opvolgvoeding

groeimelk

of eersteleeftijdsmelk

of tweedeleeftijdsmelk

De ouders geven gesteriliseerde flesjes en spenen mee
Ofwel:
•

Leeg: de kinderbegeleider voegt melkpoeder en water toe.

•

Met de juiste hoeveelheid melkpoeder: de kinderbegeleider voegt water toe.

•

Met de juiste hoeveelheid water: de kinderbegeleider voegt het melkpoeder toe.

TIP
Spreek op voorhand af met de ouders hoe jullie het transport, bereiden en reinigen van flesjes
aanpakken om samen een goede hygiëne te verzekeren.

GOED OM TE WETEN
Maak de flesjes altijd in de opvang klaar vlak voordat je ze gebruikt.
•

Laat dit niet op voorhand door de ouders thuis doen.

•

Warm melk nooit opnieuw op: er kunnen zich dan gevaarlijke bacteriën in ontwikkelen.
Fles meenemen
Neem warm water en melkpoeder altijd apart mee.
Neem nooit bereide melkvoeding mee in een flesje,
thermos of koelbox.
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Belangrijke hygiënetips als je flesjes bereidt
•

Was eerst je handen.

•

Bereid het flesje ver genoeg van de verzorgingshoek. Kies een propere plek
die je enkel hiervoor gebruikt.

•

Voor kindjes tot 6 maanden gebruik je steriele flesjes en spenen. De ouders
zorgen hiervoor.

•

Warm het flesje nooit een tweede keer op. Giet weg wat over is.

•

Spoel meteen na de voeding het flesje goed uit met warm water.

GOED OM TE WETEN
Hoe warm je een flesje correct en veilig op?
40 °C
0 °C
-20 °C

40 °C

37 à 40 °C

0 °C
-20 °C

40 °C

37 à 40 °C

OF

flessenwarmer   

0 °C
-20 °C

37 à 40 °C

OF

warmwaterbad

microgolfoven

Rol de fles altijd na het
opwarmen.

Hoe geef je een flesje?
Hou de baby in een halfzittende houding dicht tegen je aan en probeer altijd oogcontact met
hem te houden. Probeer afwisselend links en rechts te voeden.
40 °C
0 °C

37 °C

-20 °C

1

2

Zet de speen op de fles.

Draai de speen niet te vast.

6

5
Maximum
30 minuten.
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Giet restjes meteen weg.

3
Voel op de binnenkant van
je pols of de melk niet te
warm is.

4
Zorg ervoor dat de speen
goed met melk gevuld is.

7
Meestal komt het boertje na de
Geen fles in bed.
melkvoeding. Leg best eerst een
doekje of slabbetje op je schouder en
til de baby op, net boven je schouder.
Soms komt er een beetje melk mee.

2. Vaste voeding in de opvang

Wat eten baby's en peuters?
•

Uiterlijk op 6 maanden is het noodzakelijk om naast borstvoeding of melkvoeding ook evenwichtige
vaste voeding aan te bieden. Veel ouders starten tussen 4 en 6 maanden met groente- en fruitpapjes.

•

In het begin: fijn gepureerd, zonder stukjes. Naarmate de mond- en kauwspieren zich verder ontwikkelen,
kan je ook kleine stukjes aanbieden.

Bekijk de voedingsschema's op de affiches, die je hier tussen p. 6 en 7 vindt.
•

melkproducten

•

groenten

•

fruit

•

vlees, vis, eieren en vegetarische alternatieven

TIPS
•

Hang deze affiches op in de opvang.

•

Stem de overgang naar vaste voeding af met de ouders:

		

- Wanneer en hoe starten met vaste voeding?

		

- Wanneer een nieuwe textuur aanbieden? (bv. met kleine brokjes)

		

- Wanneer een nieuwe smaak aanbieden?

•

Maak zeker goede afspraken met de ouders van kindjes met speciale voedingsnoden!

		

Bv. bij een voedselallergie.
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3. De actieve voedingsdriehoek: mee-eten met de groten

Voeding en beweging voor een gezonde groei en ontwikkeling
•

Vanaf 18 maanden kan een peuter geleidelijk aan mee-eten met volwassenen.

•

Gezonde voeding levert alle voedingsstoffen voor een goede groei en ontwikkeling.

•

Voor een goede gezondheid is beweging minstens even belangrijk als gevarieerd eten.

	TIP
	Geef in de opvang het voorbeeld.
Kinderen nemen de gewoontes van hun omgeving over. Als je in de opvang het goede
voorbeeld geeft, leren kinderen al heel vroeg gezonde keuzes maken.
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Volg de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek
•

Hoe groter een groep, hoe meer voedingsmiddelen je eruit mag eten.

•

Varieer tussen verschillende groepen en ook binnen dezelfde groep.

tofu

Bron: VIGeZ Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, www.vigez.be. Bewerking: Kind en Gezin.

	TIP
Meer info over de verschillende voedingsgroepen?
•

Kijk op www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Voeding > Eet gezond > Actieve voedingsdriehoek’.
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4. Breng beweging in de opvang

Een gezonde levensstijl heeft een positief effect op de gezondheid. Zowel op korte als op lange termijn. Vanaf
het begin gezonde gewoontes stimuleren met zoveel mogelijk beweging loont! Ook voor baby's en peuters.
Geef kinderen de kans om vrij en veilig te bewegen, afhankelijk van hun
ontwikkelingsniveau
•

Vrij bewegen stimuleert de ontwikkeling.

•

Gebruik een wandelwagen, een autostoel of een eetstoel zo kort mogelijk: laat het kindje er niet langer in
zitten of liggen dan nodig.

•

Wat leuk en veilig is voor bepaalde kindjes, kan voor een andere leeftijdsgroep ongeschikt en onveilig zijn.
Bv. alleen de trap op- en afklimmen.

Beperk lang zitten en liggen tot de eet- en slaapmomenten
•

Stimuleer een kind om te bewegen en buiten te spelen: rollen, kruipen, rechtstaan, stappen, lopen,
klauteren, ...

•

Voor jonge kinderen zijn tv, computers, tablets en spelconsole af te raden.

Geef zelf het goede voorbeeld: kinderen nemen de gewoontes van hun directe omgeving
snel over
•

Verzorgers hebben een voorbeeldfunctie.

•

Samen bewegen (spelen, lopen, dansen) is leuk.

TIP
Binnenkort op de website van Kind en Gezin: de module gezonde levensstijl vol leuke
bewegingstips voor kinderen. De nieuwsbrief 'Kinderopvang' brengt je op de hoogte
zodra dit klaar is.
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5. Zet gezelligheid op het menu
Leren eten is sociaal: het hoort bij de opvoeding
Tijdens het eten bouw je een goede relatie op met baby's
Je maakt fysiek contact, je vertelt wat je doet, ... Zo bied je veiligheid en vertrouwen.
Laat baby's langzaam wennen aan vaste voeding en nieuwe smaken
Dit lukt het best als:
•

het kindje honger heeft;

•

een geliefd persoon in een vertrouwde omgeving eten geeft;

•

de start met vaste voeding niet samenvalt met een andere ingrijpende gebeurtenis (bv. ziekte).

Peuters eten graag met andere kindjes samen aan tafel
•

Zorg voor een rustige, gezellige sfeer.

•

Weet dat 'moeilijk' doen rond eten vaak een nieuwe stap is in de ontwikkeling naar zelfstandigheid: bv.
- spelen met voedsel;
- niet alles lekker vinden;
- geen nieuwe gerechten willen proberen.

TIPS
Zo zorg je voor een geslaagde maaltijd.
•

Dwing een kind niet om te eten.

		Laat het plezier beleven aan leren eten en drinken.
•	Jij bepaalt wat en hoe er gegeten wordt.
		

Het kind bepaalt hoeveel het eet. Eet het kind eens wat minder? Geef niet te veel

		

tussendoortjes: laat het wachten tot het volgende eetmoment.

•

Varieer met smaken en laat het kind rustig proeven.

		Ga er niet te snel vanuit dat een kind iets niet lust. Wennen aan een nieuwe smaak vraagt tijd.
•

Blijf geduldig en vriendelijk, maar wees duidelijk.

		Toon niet dat je ontgoocheld of ongerust bent als het niet (meteen) lukt.
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6. Een goede hygiëne voorkomt voedselinfecties
en voedselvergiftiging

Jonge kinderen zijn gevoelig voor infecties
Vaak kan je het niet zien, ruiken of proeven dat voedsel besmet is. In de kinderopvang is de kans op besmetting groter dan thuis. Het is belangrijk om in de keuken altijd hygiënisch te werken. Zowel in de gezinsopvang
als in de groepsopvang. Pas daarom volgende adviezen toe.

Advies 1 zorg voor een hygiënische keuken
•

Scheid de keuken af van de leefruimte en de verzorgingshoek.

•

Zet de wasmachine en de droogkast liever niet in de keuken.

•

Huisdieren en planten horen niet in de keuken.

Advies 2 zorg voor een hygiënische aanpak en 
werkorganisatie
•

Tijdens het koken is de keuken enkel toegankelijk voor wie de maaltijden bereidt.

•

Verzorg de kinderen niet op dezelfde oppervlakken (werkbladen, tafels, ...) die gebruikt worden voor het
bereiden en nuttigen van de maaltijden.

•

Scheid de 'vuile' activiteiten (uitpakken, schillen en spoelen van voeding, vuile afwas) van de 'propere'
activiteiten (bereiden van maaltijden, gereinigde vaat). Gebruik bijvoorbeeld aparte zones in de keuken of
doe de 'vuile' activiteiten op een ander moment dan de 'propere'.

Advies 3 draag zorg voor je persoonlijke hygiëne
•

Was altijd je handen wanneer je aankomt in de keuken. Doe dit ook bij elke mogelijke besmetting van de
handen, zie de affiche 'Handen wassen' in hoofdstuk 'Ziekte'.

•

Draag gepaste en propere kleding.

•

Draag een schort die je alleen gebruikt als je met voedsel werkt.

•

Hou je nagels kort en proper. Vermijd nagellak en valse nagels.

•

Draag geen juwelen zoals ringen en armbanden.

12 VOEDING 12/2013

Advies 4 ga hygiënisch om met afval

•

Gooi afval meteen weg, doe meteen de afwas en maak het gebruikte keukenmateriaal zorgvuldig schoon.
Zo kan je de volgende keer weer hygiënisch aan de slag.

•

Maak de afvalemmer(s) regelmatig schoon. Vergeet het deksel en het pedaal niet.

•

Leeg de afvalemmer(s) zo vaak het nodig is en minstens 1 keer per dag.

•

Hou insecten en ongedierte uit de keuken. Bv. door horren te plaatsen.

GOED OM TE WETEN
Gezinsopvang
Je kan de checklist voor goede hygiënepraktijken gebruiken.
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten > Voedselveiligheid’.

Groepsopvang
Je moet de wettelijke bepalingen inzake voedselveiligheid volgen: goede hygiënepraktijken,
autocontrole, registratie, toelating en meldingsplicht.
Je vindt ze in de 'Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de groepsopvang voor baby's
en peuters'.
•

Surf naar www.favv.be.

•

Ga naar 'Beroepssectoren > Autocontrole > Autocontrolegidsen > Gidsen voor autocontrole

		

in de sector distributie (Business to Consumer)'.

Vragen over deze wettelijke verplichten? Kijk ook op www.FAVV.be.

7. Meer weten over voeding en beweging?
Kijk op www.kindengezin.be voor diepte-informatie.
Ga naar ‘Voeding’.
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Kwaliteitsbeleid

Elke organisator van gezinsopvang en groepsopvang heeft een kwaliteitshandboek waarin een aantal
procedures opgenomen zijn.
Als organisator van groepsopvang moet je bovendien een kwaliteitsbeleid en een
kwaliteitsmanagementsysteem voeren en aan zelfevaluatie doen.
De informatie hierover kan je in dit deel van de map toevoegen.
Meer weten?
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Werkinstrumenten’.

Financieel

Hier kan je informatie over financiële zaken toevoegen.
Meer weten?
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Financieel’.

Regelgeving

Hier kan je informatie over de regelgeving toevoegen.
Meer weten?
•

Surf naar www.kindengezin.be.

•

Ga naar ‘Kinderopvang > Sector > Juridisch'.

Procedures

Hier kan je eventuele procedures toevoegen.

Infomap

Kinderopvang
Voortaan heb je alle informatie
over kinderopvang bij de hand.
In deze map hebben we heel wat basismateriaal over kinderopvang
verzameld. Handig, als je snel een antwoord op je vragen zoekt.
Vul deze map gerust verder aan!

Heb je een vraag waarop je hier
geen antwoord vindt?
• Kijk dan even op onze website: www.kindengezin.be.
• Bel onze Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).
• Of contacteer je klantenbeheerder.

(nationaal tarief)
D/2014/4112/6

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
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